
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
secretariaat: Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Een bed heb ik al, ik deed al een middagdutje, nu mijn dagboek, dan de dagelijkse was en een mooi menu peregrino, samen met andere pelgrims. En dan,  buenas noches ...
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Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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Zaterdag 7 november  Oostkamp. Infodag.

Zondag 8 november   Aalbeke. Ontmoeting ‘met staf en schelp’.

Vrijdag 13 november  Mechelen. Jong geweld naar Compostela.

Dinsdag 17 november  Kapellen. Herinneringen Jakobskerkenpad. 

Vrijdag 27 november  Nerem. Vijf Femma’s op de Camino.

Zaterdag 28 november  Oud-Heverlee. Terugkomdag.

Vrijdag 11 december  Nieuwrode.  Op naar Compostela, met paëlla. 

Zaterdag 12 december  Halle. Infodag.
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GeNooTSChaP NaTioNaal
WerKGroePeN, ProJeCTeN, NieUWS

oostkamp, zaterdag 7 november
infodag voor kandidaat-pelgrims
Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Com-
postela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht?
Een avontuur? Een spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Langs welke weg?
Waar vind ik een bed? Rugzak? Hoe zwaar? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets?) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Kostprijs? Hoe bereid ik me voor? En het thuisfront?
Op zo vele vragen probeert het Compostelagenootschap een degelijk 
antwoord te bieden. 
Onze infodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde traditie.
Kan je niet op 7 november? Geen probleem, op 12 december is er een 
infodag in Halle. En elke zaterdag kan je terecht op het Infopunt in 
het secretariaat in Mechelen. 
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Het programma

10.00 uur Warm onthaal.
10.30 uur Welkom en presentatie: 
    Pelgrimeren naar Santiago de Compostela.
10.45 uur Getuigenis over een pelgrimstocht.
12.00 uur Lunch aan de genootschaptafels. Picknick meebrengen.  
    Drank verkrijgbaar.
13.00 uur De tocht in de praktijk, aparte sessies voor stappers 
    en fietsers.
14.00 uur Pelgrimsforum: vragen en antwoorden. 
    In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit
    aan diverse thematafels.

Alle nodige gidsen kan je ter plaatse kopen in onze pelgrimswinkel.

Afspraak in het Cultureel Centrum De Valkaart, Albrecht Roden-
bachstraat in Oostkamp.
Deelname gratis.Wel vóór 2 november inschrijven via:
 infodagbrugge@compostelagenootschap.be.
Of schrijf naar Compostelagenootschap Brugge, 
Pieter de Conincklaan 70, 8000 Brugge.
Vermeld: naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.

Openbaar vervoer 
Trein: het station Oostkamp ligt op 1,2 km wandelen van De Valkaart.
Bus: bus 20 van Brugge station naar Oostkamp. Halte Valkaart.
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De infodagen van het Genootschap: een prima basis voor je 

komende pelgrimstocht. Te voet of per fiets.
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oud-heverlee, zaterdag 28 november
Terugkomdag: deel je ervaring met anderen! 
Het wordt weer een fijne ontmoeting met medepelgrims én thuisge-
bleven partners. Een dag om ervaringen uit te wisselen, afspraken te 
maken, foto’s te bekijken en veel meer.

Programma
9.15 uur  Warm onthaal met gratis koffie.
10.00 uur  Openingsmoment. Daarna heb je de keuze tussen:
    - een spirituele boswandeling in kleinere groepjes met    

    daarnaast ook aandacht voor de thuisgebleven partners;
    - kijken naar caminofilms;
    - café De ware Jakob: een gezellige babbel, ervaringen 
     uitwisselen, tafels met fotoboeken …
    - het ‘caminospel’ met persoonlijke getuigenissen.
12.00 uur  De warme soep staat klaar maar er is ook een 
     broodjesbuffet en drank, verkrijgbaar aan pelgrimsprijzen.
     Je mag natuurlijk ook je eigen picknick meebrengen.
14.00 uur  Keuze: caminofilm, café De Ware Jakob 
     of het ‘caminospel’.

’s Namiddags delen we ook de herinneringstegels uit aan al wie in 
2015 op tocht ging en een kopie van zijn compostela opstuurde 
Ook onze pelgrimswinkel zal aanwezig zijn.
Heb je wensen of opmerkingen over De Pelgrim, ¡Hola! of de website, 
dan kun je terecht bij redactieleden.

 


Een populair onderdeel van de jaarlijkse terugkomdag: de spirituele 
boswandeling
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Afspraak in Don Bosco, Don Boscolaan 15 in Oud-Heverlee.
Openbaar vervoer: lijn 337 Leuven-station – Waver. 
Vertrek om het uur: 8.04 enz.
Halte voor de deur. 
Inschrijven doe je via dit formulier, vóór 24 november, als bijlage aan 
een mail naar terugkomdag@compostelagenootschap.be of per post 
naar Jozef Belmans, Begijnenblokstraat 1, 3320 Meldert.

halle, zaterdag 12 december
infodag: voor een nóg betere tocht!

Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Com-
postela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht?
Een avontuur? Een spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Langs welke weg?
Waar vind ik een bed? Rugzak? Hoe zwaar? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets?) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Kostprijs? Hoe bereid ik me voor? En het thuisfront?
Op zo vele vragen probeert het Compostelagenootschap een degelijk 
antwoord te bieden.
Het programma is identiek aan dat van de Infodag in Oostkamp op 7 
november. Zie hoger. 
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1277/terugkomdag%202015.doc
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Afspraak in het Don-Bosco-Instituut, Lenniksesteenweg 2 in Halle.
Deelname is gratis.
Wel vooraf inschrijven, ten laatste op 5 december, bij voorkeur via 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be. 
Of schrijf naar Compostelagenootschap afdeling Zenne-Dender, Luc 
De Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 1760 Roosdaal.
Vermeld: naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.

Halle is goed bereikbaar.
Met de auto via de E19, afrit 21, Halle. E429/N203a volgen, afrit Halle-
Centrum.  Of per trein en dan een kwartier te voet.

Vragen? Contacteer de afdelingsverantwoordelijke, 0473 95 25 85.

Tip

Combineer je deelname aan de infodag met een bezoek aan de pas 
gerestaureerde St.-Martinusbasiliek van Halle. Een basiliek die niet 
in de eerste plaats bekend is voor Sint-Maarten maar wel voor 
O.-L.-Vrouw-van-Halle.
Eucharistieviering om 18.30 u.
www.mysterievandebouwmeester.be 

Na jaren restauratiewerken is de basiliek weer helemaal 
open voor bezoekers en deelnemers aan de vieringen.
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infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Het  secretariaat van het Genootschap is ‘s zaterdags open als infopunt. 
Vier, vijf informanten staan er ter beschikking van (kandidaat-)pel-
grims. Drie medewerkers stoppen ermee maar er zijn ook twee nieuwe 
medewerkers: Clark Trappeniers en Richard Anthone. Samen 31 vrij-
willigers. 
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pelgrims-
gadgets kopen uit de pelgrimswinkel, en boeken uit de bibliotheek 
raadplegen.
Open op zaterdag van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakantie, op 
paaszaterdag, op feestdagen en in juli en augustus.
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Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters 
ter beschikking van onze leden!

Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. Aan de 
lijst zijn recent niet minder dan tien nieuwe medewerkers toegevoegd!

Zaterdag 7 november  Jos Belmans, Thomas Eerdekens, Rene Henquet
Zaterdag 14 november  Alex Cusse, Robert Truyen, Emiel De Smedt
Zaterdag 21 november  Dees Van Caeyzeele, Yvonne Roelof, 
        Annemie Vanderschoot
Zaterdag 28 november  Dirk Vercruysse, Rene Sterckx, Dirk De Smedt
Zaterdag 5 december  Hanny Pouderoyen, Rita Lootens, Luc Holsters

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%2021.11.15.docx
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infopunt: prachtige resultaten!
De eerste zes maanden van dit jaar klopten 475 bezoekers bij het Inf-
opunt aan, op zoek naar praktische informatie om hun pelgrimstocht 
voor te bereiden. Dat zijn er dertig procent meer dan in de eerste helft 
van 2014. 
Het dagrecord: 43 bezoekers!
96 mensen sloten zich aan als lid, bijna een verdubbeling. 
Ook de boekenverkoop verdubbelde. 
De tweede jaarhelft is naar verwachting veel rustiger, dat was tot nu 
toe altijd zo.

De boekenverkoop steeg tijdens het eerste semester met vijftig procent in 
vergelijking met de eerste zes maanden van 2014.
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onze pelgrimswinkel
Dit boekje bevat alle Spaanse woorden en uitdrukkingen die je nodig 
hebt om een camino in Spanje te stappen (reizen, logies, eten, win-
kelen, stappen, de weg, gezondheids- en noodsituaties). Tekst én uit-
spraak.
Ook woorden en uitdrukkingen voor fietsers komen aan bod.
Prijs: € 9,00.
http://pilgrimagepublications.com  

onze bibliotheek ...
De bibliotheek van het Genootschap is voortaan enkel toegankelijk 
na afspraak met freddy.duseuil@skynet.be.

De catalogus en een aanwinstenlijst vind je op 
www.compostelagenootschap.be onder ‘Diensten’.

De bib: voor velen een onbekende schat!
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Kapellen, zaterdag 17 november
herinneringen aan het Jakobskerkenpad 2010
Ons genootschap, opgericht in 1985, vierde in 2010 zijn vijfde lus-
trum. Nadat het feestelijke nummer 100 van De Pelgrim verscheen 
in maart werd er uitgekeken naar een tweedaags Pelgrimstreffen in 
Mechelen in de herfst. Maar het onbetwiste hoogtepunt was het 
Jakobskerkenpad dat van 18 juni tot 25 juli in 38 etappes de alle Ja-
kobskerken in Vlaanderen van Brussel naar Brussel verbond. Voor 

de organisatie kon het genootschap rekenen op honderden 
vrijwilligers in heel het land.
Op 17 november komt de coördinator van de werkgroep Ja-
kobskerkenpad, Hugo Frederix, met zijn powerpointpresen-
tatie alle mooie herinneringen aan deze unieke onderneming 
met jou delen.

Graag vooraf aanmelden op: 
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.
Afspraak om 20 uur in zaal Het Kerkske, Kapelsestraat 182 in 
Kapellen. 
Inkom: donativo.

aFdeliNG KeMPeN

Etappe 18, 
Kapellen-Antwerpen. 
Ontvangst ten stadhuize. 

H
ild

e 
Va

n 
In

ge
lg

om

 afdelingsnieuws



12

64
November 2015¡HOLA!

Etappe 26. 
Beernem-Torhout 
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 Etappe 38, 
 Drogenbos-Brussel.
 Ontvangst op het stadhuis.

 Etappe 38, 
 Drogenbos-Brussel
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Etappe 29, 
Diksmuide-Ieper 
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aFdeliNG leUVeN
Nieuwrode, vrijdag 11 december
op naar Compostela, met paëlla
Op 11 december organiseert de afdeling Leuven een uitzon-
derlijke avondactiviteit: Ivo Hermans kookt en vertelt! 

Ivo Hermans is kunsthistoricus en gefocust op Spaanse en 
Latijns-Amerikaanse thema's. Hij is de stichter van De Koe-
rier van Navarra in Leuven, een kring rond de Hispanofla-
mencogedachte en de Spaanse cultuur, aanvankelijk een 
muziek- en flamencotheater, nu ook café-restaurant. 
Hermans is auteur van talrijke boeken en publicaties over 
vele facettten van Spanje en ook bezield door de bedevaart 
naar Santiago de Compostela. 

In Nieuwrode geeft Hermans een kookdemonstratie mét een boeiend 
verhaal over de bereiding van paëlla. Die wordt dan geserveerd, waarna 
hij een toelichting geeft over de geschiedenis van Santiago de Compos-
tela als pelgrimsoord. 
We sluiten af met een gezellig samenzijn.

Ivo Hermans bereidt zijn zoveelste paëlla. Niet zomaar een paëlla, 
maar een volgens de regels van de kunst.
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Aanvang om 19 uur in de parochiezaal,  
De Losting 47 in Nieuwrode, deelgemeente van Holsbeek.
Deelname: € 18. 
Inschrijven vóór 6 december. Download hier het  inschrij-
vingsformulier. Vul het in en mail het naar: 
afdelingleuven@compostelagenootschap.be. 
Je kunt het ook per post sturen naar Jos Belmans, 
Begijnenblokstraat 1, 3320 Meldert. 
Schrijf tegelijk het juiste bedrag over op rekening BE93 0017 
0228 8867 van Compostelagenootschap, afdeling Leuven. 
Vermeld: winteractiviteit 2015, naam, voornaam en lid-
nummer.  
Als het niet lukt om het inschrijvingsformulier te down-
loaden, kun je terecht op www.compostelagenootschap.be 
(Actviteitenkalender).
Info: Jos Belmans: 016 76 56 64, 0476 50 55 13; 
Herman Troukens: 016 56 31 17, 0479 34 92 28;  
Rik Nys: 0477 53 00 36; 
Monique Van Meerbeek: 0477 83 41 80 
of Jelle Nuyts: 0479 95 77 80.

Uit Arroz, het boekje van Ivo Hermans 
over paëlla: 
Paëlla is geen soepige berg rijst met een 
zwart verbrande korst en ook geen knal-
gele, op het bord tikkende diepvrieskorrels 
( ...)
Een goed paëlla vergt heel wat voorberei-
ding, vakkennis en geduld ( ...)
Maar in de drukke zomermaanden aan 
de kust is dat rustige protocol vaak onmo-
gelijk. Daarom is paëlla in zijn toeristische 
gedaante misschien wel het meest vermink-
te gerecht uit Spanje ( ...)

Paëlla is een ‘rustig’gerecht dat spiegelglad zal eindigen en waarin men 
de laatste tien minuten van de bereiding daarom niet meer roert ( ...)
Finaal krijgt men drie ervarings- en smaakdimensies. Op de bodem 
van de pan kleeft op het einde – in ideale omstandigheden – een licht-
bruin geroosterd laagje, het socarrat, met een intense, wat geroosterde 
smaak. In het midden smeuïge, maar toch niet klevende korrels die de 
weeë, zalvende smaak van het sofrito blijven bewaren en die bekroond 
en bedekt worden door de aan elkaar gehechte korrels van het dak, in 
een licht krokante laag met een gulden schijn. Eso es la vida! ...
Generaties en generaties werkten mee aan de realisatie van een sub-
tiel smaakevenwicht. Die gedachte stemt tot nadenken bij de huidige, 
snelle keukenexperimenten in de fastfoodsector. 
Arroz, uitgeverij Epo, 95 blz., 2007, € 12,50.

http://compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1283/winteractiviteit15inschrijving.docx
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aFdeliNG liMBUrG

Femma’s op de Cammino Francés
In Nerem (Tongeren) pakken zes Femmavrouwen 
uit met een dia-avond over hun tocht naar Com-
postela. 
Denise, Edith, Malou, Myriam, Suzanne en Riet 
laten je ervaren wat de Camino met hen deed.  De 
dames zijn niet aan hun proefstuk toe, ze stappen 
niet de eerste keer naar Compostela. Deze keer 
stapten ze langs de Camino Sanabrés, van Zamora 
naar Santiago de Compostela.
Afspraak om 19.30 uur in het parochiecentrum aan 
de Achterstraat 3.
Gratis toegang. Graag een vrije bijdrage voor de 
aardbevingsslachtoffers in Nepal. 
http://www.bloggen.be/camino_sanabres_2015/

Een traditie in Tongeren: een groepje Femmavrouwen stapt naar Compostela. 
En laat je daarna meegenieten.
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aFdeliNG MeCheleN
Mechelen, vrijdag 13 november
Jong geweld naar Compostela
Ik dus naar Compostela. Jong geweld op zoek naar 
een uitweg.  Onder deze titel schreven Phara de 
Aguirre en Stefaan Vermeulen een boek waarin 
ze de getuigenissen van dertig jongeren en hun 
begeleiders verzamelden. Dat deden ze naar aan-
leiding van het dertigjarig bestaan van Oikoten 
(letterlijk: ontheming). Op de rugkaft lezen we: 
30 jaar geleden ging een begeleider van Oikoten voor het 
eerst op stap met twee jongeren uit de bijzondere jeugd-
zorg. Sindsdien gingen al meer dan 450 jongeren naar 
Santiago de Compostela en andere bestemmingen. Tij-
dens hun tocht krijgen de jongeren elke dag de vraag 
‘waar kom je vandaan?’ en ‘waar ga je naartoe?’. Het 
antwoord is meestal de naam van het volgende dorp. 
Op een dieper liggend niveau is het antwoord ‘een ge-
kwetst verleden’ en ‘een nieuwe toekomst’.
Hoe herinneren zij zich die tocht? Hoe kijken zij er nu 
op terug? Wat betekende die tocht voor de rest van hun 
leven? Vooraf wisten ze niet aan welk avontuur ze be-
gonnen. Later blijkt het een ijkpunt in hun leven te zijn.

Op vrijdag 13 november komt een van die jonge-
ren en een ‘compagnon de route’ aan het woord 
in een openhartige getuigenis.
Oikoten maakt intussen deel uit van de Dienst 
Ondersteunende Begeleiding van Alba vzw. De 
werking wordt kort voorgesteld. 

Aanvang om 20 uur in Brasserie ’t Park, ingang 
via de Ridder Dessainlaan.
Inkom: vijf euro (één comsumptie inbegrepen).
Parkeergelegenheid vlakbij, in het Vrijbroekpark 
- klik hier voor een plannetje.

Inschrijven voor 10 november via  
afdelingmechelen@compostelagenootschap.be. 
Stort tegelijk het juiste bedrag op rekening BE60 
0017 0228 9170 van het Compostelagenootschap-
Mechelen, Varkensstraat 6, Mechelen.
Vermeld ‘Oikoten 13 november’ en je lidnum-
mer.

http://www.brasserie-tpark.be/contact
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aFdeliNG zUidWeST
aalbeke, zondag 8 november
ontmoetingsnamiddag ‘met staf en schelp’
Prof. Christian De Paepe, auteur van Met staf en schelp, vertelt ons over  
de afbeeldingen van Sint-Jakob, Sint-Rochus en andere pelgrims in 
Kortrijk. 
Daarna luisteren wij bij de koffie naar mekaars pelgrimsverhalen en 
ervaringen op de camino.
Aanvang 14.30 uur in het Ontmoetingscentrum Aalbeke aan de Aal-
bekeplaats. Aalbeke is een deelgemeente van Kortrijk. 

Einde omstreeks 17 uur. 
Deelname: donativo.
Inschrijving niet vereist, maar 
bevestiging van uw komst is 
welkom bij Frans Maertens, 
maertens.f@skynet.be.
De Aalbekeplaats grenst aan de 
weg Kortrijk-Moeskroen (N43).
Openbaar vervoer: neem aan 
het station van Kortrijk bus 83 
naar Moeskroen. Halte Aalbe-
keplaats. Er is een bus, ongeveer 
om het uur.

Christian De Paepe (°1938), priester en Kortrijkzaan, is professor 
emeritus in de literatuur en de cultuurgeschiedenis van Spanje (KU 
Leuven). Hij ondernam enkele jaren geleden in Kortrijk een zoektocht 
naar alle afbeeldingen van heiligen met staf en schelp. Dat resulteerde 
in het rijk geïllustreerd boek ‘Met staf en schelp’. Momenteel werkt hij 
aan een nieuw boek over de middeleeuwse pelgrimstocht van een Kor-
trijkzaan naar Jeruzalem.
Christian De Paepe begeleidt ook geregeld cultuurreizen naar Spanje.
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Kortrijk. Jakobus in de St.-Michielskerk
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Van Maastricht naar de Via limburgica ...
Al een paar keer kwam er een vraag over een mogelijke verbinding 
van Maastricht  naar de Via Limburgica. Het antwoord van Riet Van 
Cleuvenbergen. Een echte route is er (nog) niet. Ik koos ooit voor deze 
weg: 
In Maastricht neem je de GR (LAW) tot op de Sint-Pietersberg; daar 
neem je de verbinding naar Kanne.  In Kanne ga je de Muizenberg 
op (fietsknooppunt 402) en verder naar naar Bolder (knooppunt 569). 
Als je een kaart hebt kun je heel wat inkorten, of het fietsroutenet-
werk, richting 87, volgen.
Erg mooi. Je wandelt o.a. voorbij het hoogste punt van Limburg, in 
Elst. Allemaal ruilverkavelingswegen. Aan knooppunt 87 neem je de 
Elsterweg (rechts) en je steekt dan de drukkere Sluizerweg over. 
Verder rechtdoor, bergop. Vervolgens neem je de tweede straat links 
en steek je de Viséweg over. 
Je volgt de Hoger-opstraat (verderop Keerstraat) tot net voor de Jeker 
waar je rechts afslaat en in het natuurgebied De Kevie de blauwe route 
volgt naast de Jeker. Waar verschillende kleuren samenkomen, volg 
je de blauwe en rode route. Zo kom je vlakbij het centrum van Tonge-
ren uit, onder de spoorwegbrug, en heb je ondertussen ongetwijfeld 
al enkele stickers gezien van de  Via Limburgica. Dan kun je verder het 
boekje volgen!
Afstand: ongeveer 25 km.

 Vlaanderen, europa, el mundo

laNGS de PelGriMSWeGeN

Van Maastricht over de ‘Limburgse bergen’ naar Tongeren.

Noteer nu al: op 24 september 2016 kun je deze 
route (maar wat langer, 34 km) als dagtocht 
stappen in het kader van Pelgrimeren naar Maria. 
Je komt naar Tongeren, wordt per bus naar Maas-
tricht gebracht en stapt naar Tongeren. Fijn om zo 
je stapseizoen af te sluiten?
Later meer concrete info via de Hola!
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Nieuwe pelgrimsgidsen
* Belgien Jakobsweg. Via Mosana/Via Monastica is de tweede editie van 

de gids voor de Via Mosana, waaraan nu ook, vanaf Namen, de Via 
Monastica is toegevoegd. 

 Handig zakformaat, eenvoudige kaartjes, reliëfprofielen en logies-
adressen.

 Startpunt is Aken. Eindpunt is Rocroi in Frankrijk. 128 blz. 
 Prijs: ca. € 11.

* Jakobsweg Speyer-Metz is ook aan zijn tweede uitgave toe. De route 
loopt van Speyer (onder Mannheim)  naar Metz in het noorden van 
Frankrijk, door het Pfälzer Wald, het Saarland en Lotheringen. 

 Ca. 300 km. 224 blz. Prijs: ca. € 17.
www.conrad-stein-verlag.de

apps voor Franse Via’s
Een groeiend aantal pelgrims, en dus zie je overal dat toeristische 
diensten meer initiatieven nemen. Dat is natuurlijk hun goed recht, 
maar pelgrims moeten beseffen dat het uitgangspunt niet helemaal 
hetzelfde is, een beetje commerciëler is.
De informatie op dit soort apps richt zich tot een veel breder publiek. 
De logiesadressen zien er wat anders uit, ook duurdere zaken en geen 
pelgrims-voor-pelgrims-adressen. 
Best wel interessant maar je gebruikt als bewuste pelgrim of trekker 
natuurlijk best verschillende infobronnen. 
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Voor de Chemin du Puy, de Chemin d’Arles en de Chemin du Piémont 
Pyrénéen biedt de applicatie een beschrijving van elke etappe, fiches 
over natuur en cultuur en lijsten met logiesadressen, restaurants e.a.
Ze biedt ook de mogelijkheid om opmerkingen te signaleren, je kan 
online 
chatten en je kan foto’s verzenden met de ‘kleuren’ van de Via.
De applicatie is beschikbaar via Playstore voor Androïd-gebruikers en 
Appstore voor gebruikers van het merk met de appel. 

http://be.rendezvousenfrance.com/nl/
nieuws/wegen-naar-santiago-composte-
la-hebben-hun-eigen-app

Le Puy-en-Velay: geniet eerst een paar dagen rustig 
van de stad en vertrek dan voor wat een van de mooi-
ste, voor velen dé mooiste Compostelaroute is!
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Al te veel ervaringen met slecht uitgeruste pelgrims bij zwaar win-
terweer hebben ertoe geleid dat je voortaan enkel via Valcarlos naar 
Roncesvalles kan. 
De Route Napoleon via Bentarte en Lepoeder is vanaf nu, 1 novem-
ber, gesloten tot 31 maart.

Hartje winter in Roncesvalles

logies langs de Spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es   
www.caminosantiago.org 
www.camino.xacobeo.es  
www.alojamientoscaminosantiago.com      
www.gronze.com 
http://todosloscaminosdesantiago.com 
www.verscompostelle.be 

Stilleven tijdens de middagpauze in ‘onze’ 
albergue Isaac Santiago in Los Arcos
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Decennialang was het pelgrimscentrum van Compostela gehuisvest 
in de Rúa do Vilar.
Enkele dagen geleden verhuisde het naar het nieuwe Centro Interna-
cional de Acogida al Peregrino in de Rúa das Carretas. Dat is de straat 
links van de parador Los Reyes Católicos.
Het zou nu moeten gedaan zijn met de lange rijen wachtenden. 
Allerlei diensten verhuizen mee naar de nieuwe locatie: toeristische 
dienst, bibliotheek, de post, bus- en treininformatie, kapel,  douches, 
wassalon ... Samen 3600 m².
Ook de Huiskamer der Nederlanden verhuist mee.

De pelgrimstocht sluit je natuurlijk af met het ophalen 
van de compostela in het pelgrimsbureau.

Media, erFGoed, CoNCerTeN

zangers zoeken inspiratie op de Camino
De jonge Frans- Baskische zangeres met de wonder-
mooie stem, Anne Etchegoyen, werkt aan een nieuw al-
bum rond de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. 
Op 21 september vertrok de zangeres in St.-Jean voor 
haar camino. Ondertussen is die tot een goed einde ge-
komen. Teksten voor haar nieuwe album schreef ze voor 
en tijdens haar camino, en ook nu, na de pelgrimstocht. 
Een paar nummers zijn al onderweg life opgenomen. 
www.anne-etchegoyen.com 

Open de website van Anne Etchegoyen en ontdek een wondermooie stem ...
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Matthew Mutch tijdens zijn tocht op de Camino Primitivo 
in Ponte Ferreira

Heel andere zang en gitaarmuziek is te be-
luisteren op de nieuwe cd van de Canadese 
zanger Matthew Mutch: Steeltown Pilgrim. 
Walkin’ the way of St. James.
Mutch heeft al vijf Spaanse camino’s op 
zijn palmares. 
www.matthewmutch.com/page28.html 

Film ‘The Way’ krijgt een vervolg
Op de toeristische vakbeurs Fairway in Santiago de Compostela beves-
tigde Carmen Estevéz het gerucht dat al een tijdje de ronde deed: de 
film The Way krijgt een vervolg. 

Martin Sheen (artiestennaam voor Rammon Gerardo Antonio Estevéz) speelde in The Way 
de rol van Tom, de vader. Hij verneemt  dat zijn zoon is omgekomen in de Pyreneeën. Hij 
was net begonnen aan de camino. Als hij zijn zoon gaat herkennen, rijst de vraag of die 
gerepatrieerd moet worden dan wel verast. Gedreven door verdriet en de wil om zijn zoon 
beter te begrijpen, besluit de vader om zelf naar Santiago te stappen, mét de as van zijn zoon. 
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Van Compostela naar rome: blog én boek
Marc Tresignie liep in 2004 van Galmaarden naar Compostela. Dit 
jaar koos hij voor een nog langere tocht, van Compostela via Assisi 
naar Rome. Een afstand van 3015 km of vier maanden stappen door 
Spanje, Frankrijk en Italië.
Hij maakte de tocht niet alleen voor zichzelf, maar ook om geld in te 
zamelen voor Samen Helpen. Dat geld wordt gebruikt om Galmaard-
se kankerpatiënten te ondersteunen. Tot nu toe haalde hij €14 000 op. 
Dagelijks hield hij een dagboek bij op zijn website, www.marcgaat-
naarrome.be.
Leuk detail: naast alle belevenissen, ontmoetingen en avonturen heeft 
Marc onder meer ook aandacht voor de natuur. Elke dag vermeldt hij 
de waarnemingen van vogels, reptielen en zoogdieren. 
Marc is nu drukdoende om het dagboek te verwerken tot een echt 
boek. Dat verschijnt begin december, telt 168 blz. en kost € 17. De op-
brengst gaat opnieuw naar Samen Helpen. Meer informatie vind je 
op zijn website.

Nog veel meer links naar verhalen van pelgrims vind je op 
www.compostelagenootschap.be. Of google gewoon even op het web 
en je vindt er weer tien nieuwe. De ene al mooier en interessanter dan 
de andere. 
Nog een paar voorbeelden: 
http://www.jefenpierrenaarcompostela.be/
https://koenmuylaertnaarcompostela.wordpress.com/page/14/
http://jancompostela.blogspot.be/p/wie-ben-ik.html 

Een avontuur van drieduizend kilometer is voorbij: 
familieleden onthalen Marc op het Sint-Pietersplein.
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In de Antwerpse Sint-Andrieskerk liep tot voor kort een tentoonstel-
ling over de christelijke symboliek in hedendaagse tatoeages: veel 
Christushoofden, Maria’s, kruisen en twee biddende handen, naar 
een werk van Albrecht Dürer. Een berichtje namen we niet op omdat 
er niet direct een link was met Compostela of pelgrimeren. 
Tattoo’s zijn nochtans niet vreemd aan het pelgrimeren, bv. in de kop-
tische kerk en andere oosterse kerken. Ook eeuwen geleden al lieten 
gelovigen ‘een stempel’ aanbrengen in hun huid, als bewijs voor hun 
pelgrimage. 
Een verre kennis stuurde ons toevallig onlangs haar eenvoudige Com-
postelatattoo. Een sint-jakobsschelp. Een beetje rondkijken op het 
internet leerde ons dat er wel meer Compostelatattoo’s zijn, meestal 
schelpen al dan niet gecombineerd met een pelgrimsfiguur of het 
kruis van de Orden Militar de Santiago. 
Heb je ook een Compostelatattoo? Mail ons een foto!

Eén schelp, één camino. 
Drie schelpen, drie camino’s.


